
Z  okazji Świąt Bożego Narodzenia  
oraz nadchodzącego Nowego Roku 
składamy wszystkim mieszkańcom  

Gminy Wicko najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia  i wszelkiej pomyślności 

w życiu rodzinnym i zawodowym.

Niech ten najpiękniejszy czas w roku 
upłynie w ciepłej serdecznej atmosferze, 

w gronie rodziny i przyjaciół 
a radość ze wspólnie spędzonych chwil 

towarzyszy Państwu każdego dnia.

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y

G R U D Z I E Ń  2 0 2 0     I S S N  2 5 4 4 - 1 5 3 1 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY    NAKŁAD 1000 EGZ 
WYDAWCA: URZĄD GMINY WICKO, UL. SŁUPSKA 9, 84-352 WICKO    TEL. +48 59 861 11 82    ug@wicko.pl    www.wicko.pl

Wójt Gminy Wicko 
Dariusz Waleśkiewicz 
wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Wicko 
Jacek Stanuch   

wraz z Radnymi
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I N W E S T Y C J E

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Szczenurzy, która obejmowała 
budowę części dydaktycznej szkoły 
oraz sali gimnastycznej z zapleczem. 

Początek roku 2020 w Szkole Pod-
stawowej w Szczenurzy rozpoczął się  
z ogromnym entuzjazmem. Pełni nadziei 
szykowaliśmy się do zagospodarowania 
nowego budynku szkoły. Czekaliśmy na 
tą chwilę kilka lat spełniając tym samym 
oczekiwania naszych mieszkańców. Bu-
dynek został przygotowany do oficjalnego 
otwarcia, zyskał nową salę gimnastyczną 
z zapleczem sanitarnym oraz z trybuna-
mi, gabinetem nauczyciela wf, stołówkę 
z zapleczem kuchennym,  kotłownię na 
parterze. W części dydaktycznej pojawiły 
się trzy nowe sale lekcyjne w pełni wy-
posażone w nowoczesny sprzęt multime-
dialny. Na poddaszu znalazły się pokoje 
gościnne. Rozbudowa szkoły przyniosła 
wiele korzyści dla lokalnego środowiska. 
Przede wszystkim poprawi jakość pracy 
nauczycieli i uczniów. Nowa sala gimna- 
styczna umożliwi również organizowanie 
wydarzeń sportowych i widowisk kult-
uralnych dla mieszkańców Gminy Wicko. 
To zupełnie nowy budynek, jakiego 
wcześniej nie było, który był długo wycze-
kiwany zarówno przez rodziców jak i przez 
uczniów szkoły. Powstała infrastruktura 
sportowa szkoły umożliwi masowe upra- 
wianie sportu i propagowanie zdrowego, 
aktywnego stylu życia wśród uczniów 
i mieszkańców gminy. Mamy nadzieję, że 
inwestycja w rozwój edukacji przyniesie 
wymierne korzyści w przyszłości. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 6 mln zł. 

  

2. Rozbudowa i przebudowa przed- 
szkola gminnego w Charbrowie o żło- 
bek. 

W połowie roku 2020 oddano do użytku, 
a w październiku uruchomiono działal-
ność Żłobka Gminnego w Charbrowie. 

Łączna powierzchnia wybudowanego 
obiektu wyniosła ponad 230 m. Do dys-
pozycji najmłodszych oraz kadry prze-
kazano 15 pomieszczeń w tym 2 sale  
o powierzchni ponad 40 m, przestronny 
korytarz, kuchnię czy wózkownię z sza- 
tnią. Wszystkie pomieszczenia do nauki  
i zabaw wyposażone są w kolorowe me-
ble, zabawki oraz nowoczesny sprzęt edu-
kacyjny. Działania wychowawcze i eduka- 
cyjne realizuje wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna z doświadczeniem w pracy 
z dziećmi.

Żłobek Gminny w Charbrowie powstał 
jako odpowiedź na rosnącą potrzebę 
naszych mieszkańców w sprawie utwo- 
rzenia żłobka jako miejsca opieki dla 
naszych maluszków. 

Budowa tego obiektu zwiększyła możli-
wość powrotu na rynek pracy rodziców 
najmłodszych mieszkańców gminy, którzy 
np. z uwagi na wychowywanie małego  
dziecka i brak możliwości zapewnienia 
mu profesjonalnej, nieodpłatnej opieki 
mieli trudność w podjęciu zatrudnienia. 

Ponad milionowa inwestycja sfinansowa-
na została w większości ze środków po-
chodzących z budżetu Gminy Wicko a 480 
tys. zł. pochodziło z Resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad dzie- 
ćmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019.

3. Montaż zestawu hydroforowe-
go – stacji podnoszenia ciśnienia na 
wodociągu w miejscowości Szcze- 
nurze przy Szkole Podstawowej

W ramach wyżej wymienionej inwesty- 
cji wykonano: osadzenie studni z kręgów 
betonowych, włączenia do sieci przesy- 
łowej, podłączenie zasilania energety-
cznego, montaż zespołu agregatów pom-
powych – zestawu podnoszenia ciśnienia, 
wysterowanie urządzenia, ułożenie kostki 
brukowej na placu pompowni oraz posta- 
wiono ogrodzenie.

Dzięki tej inwestycji możliwe będzie utrzy-
manie stałego ciśnienia wody w budynku 
Szkoły Podstawowej w Szczenurzy oraz 
terenów sąsiadujących z przeznaczeniem 
pod zabudowę. 

4. Dokończenie budowy budynku 
OSP Łebieniec 

Zakończono I etap projektu pn. „Budowa 
budynku OSP i remont świetlicy w miej- 
scowości Łebieniec jako sposób na po-
prawę życia mieszkańców Gminy Wicko”. 
Powstał nowoczesny i wyposażony budy- 
nek na potrzeby strażaków – ochotników. 
Znajduje się w nim m.in. garaż, szatnia 
oraz zaplecze sanitarne. Należy podkreślić 
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duże znaczenie tego obiektu dla miesz-
kańców miejscowości, ale i dla całej gmi-
ny. Nowa remiza poprzez walory użytko- 
we przyczyni się do skuteczniejszego 
niesienia pomocy poszkodowanym. Reali- 
zacja II etapu – tj. remont świetlicy zapla-
nowano do końca czerwca 2021 r. 

5. Przebudowa - modernizacja bloku 
żywienia (kuchni) w Przedszkolu  
Gminnym w Charbrowie przy ul. 
Łebskiej 9

Od sierpnia do 31.10.2020r. trwał gen-
eralny remont kuchni. Od 2 listopada 
Przedszkole Gminne w Charbrowie ma do 
dyspozycji piękną i nowoczesną kuchnię. 

6. Przebudowa drogi gminnej w du- 
żym stopniu przyczyniła się do poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reali- 
zacja zadania poprawia spójność istnie- 
jącej sieci dróg publicznych, a także umo- 
żliwia i ułatwia dojazd mieszkańców i tu-
rystów nad Jezioro Sarbsk. 

7. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej ( 700m2) w miejscowości 
Łebieniec dz. nr 169.

8. Remont chodnika w miejscowości 
Charbrowo ul. Wesoła 

W ramach tej inwestycji wykonano: roz-
biórkę starych krawężników - 106m, 
demontaż płyt Yumbo - 5m x 1,5m, 
ułożono krawężniki oraz kostkę brukową 
na podsypce cementowo – piaskowej. 

9. Roboty ziemne (odtworzenie skar- 
py) dz. nr 52 Charbrowo ul. Sło- 
neczna

10. Uzyskaliśmy środki na budowę 
drogi asfaltowej ulicy Polanki w miej- 
scowości Nowęcin

Miło nam poinformować, iż Gminie Wicko 
przyznano dofinansowanie w wysokości 
400 tys. zł na budowę drogi asfaltowej 
na ulicy Polanki w miejscowości Nowęcin. 
Środki te, pochodzą z Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Lokalnych, co stanowi 
niespełna 82% kosztów planowanej in-
westycji. Zdając sobie sprawę z  potrzeb 
w zakresie budowy, przebudowy i moder- 
nizacji dróg służących mieszkańcom Gmi-
ny Wicko, że to nie są jedyne zadania, 
które są realizowane lub też przygotowy-
wane do realizacji. O wszystkich tych pra-
cach będziemy informować Państwa na 
bieżąco. 
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We wrześniu 2020 r. zawarte zostało 
porozumienie dotyczące włącze-
nia Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzeszewie do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo – Gaśnicze-
go pomiędzy Wójtem Gminy Wicko 
Panem Dariuszem Waleśkiewiczem, 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Strze- 
szewie reprezentowaną przez Pana 
Stefana Widz – Prezesa OSP w Strze- 
szewie, a Komendantem Powia-
towym Państwowej Straży Pożarnej 
w Lęborku – Panem st. kpt. Piotrem 

Krzemińskim. Skutkiem podpisanego porozumienia będzie włączenie jednostki od 1 stycznia 2021 roku do KSRG.

Jednostka OSP Strzeszewo od kliku lat przygotowywała się do wejścia do systemu. Spełniała stopniowo wymagania w zakresie 
odpowiedniego przeszkolenia strażaków ochotników oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Wymogi te bezpośrednio mają wpływ 
na gotowość operacyjną jednostki (w szczególności dyspozycyjność), a ona przekłada się z kolei na wzrost poziomu bezpieczeństwa 
na terenie gminy oraz całego powiatu.

Nasze działania  
podjęte w obliczu pandemii 
Urząd Gminy w Wicku reagował szybko na zmieniającą się sytuację epidemi-
ologiczną w Polsce. Aby ograniczyć mobilność społeczną i przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego Urząd podejmował 
m.in. następujące kroki: organizacja kampanii informacyjnych, które dotyczyły 
prawidłowego mycia rąk (plakaty na tablicach informacyjnych w miejsco- 
wościach gminnych, w szkołach, w świetlicach wiejskich, w NZOZ w Wicku, 
jednostkach podległych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w me- 
diach społecznościowych), ogłaszanie przez strażaków ochotników komu-
nikatów głosowych zachęcających do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,  
organizacja cyklicznych spotkań zespołu zarządzania kryzysowego na temat 
przeciwdziałania koronawirusowi, czy przeprowadzenie kontroli w placówkach 
oświatowych pod względem wyposażenia toalet w mydło do rąk, ręczniki papie- 
rowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

W okresie wprowadzenia stanu epidemii Urząd Gminy w Wicku podjął następu-
jące działania: przekazanie mieszkańcom Gminy Wicko maseczek za pośredni- 
ctwem strażaków ochotników, zabezpieczenie sołtysów w środki do dezynfekcji 
rąk, maseczki oraz rękawice wielorazowego użytku, stworzenie na bazie szkół 
podstawowych oraz świetlic wiejskich miejsc kwarantanny (140 miejsc), dezyn-
fekcja przystanków autobusowych, placów zabaw. Utworzono Biuro Obsługi In-
teresanta, które dostosowano do aktualnych zasad bezpieczeństwa w Urzędzie 
Gminy w Wicku. 

Prezes OSP Strzeszewo Stefan Widz  
podpisuje porozumienie

Florek dla OSP Wicko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął konkurs 
wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” na doposażenie jednostek ochotniczych straży 
pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW 
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia jednostki za kwotę 12 500,00 zł trafiło m.in. do Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Wicka, dzięki któremu udało się zakupić 3 komplety specjalistycznych ubrań. Zadanie jest 
dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu  
Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinan-
sowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. 

Biuro Obsługi Interesanta w UG w Wicku

Dystrybucja maseczek przez strażaków 
OSP Wicko

Zakupione ubrania specjalne  
z otrzymanej dotacji

O S P  S T R Z E S Z E W O  W  K S R G

Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz 
podpisuje porozumienie
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W tym roku przypada 30. rocznica wyborów samorządowych. Urząd Gminy w Wicku 
chciał uczcić ją w sposób szczególny, biorąc udział w chalengu 30 km dla 30 lat sa- 
morządności. W biegu udział wzięli Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Sekre- 
tarz Gminy Agnieszka Wolańska, Radny Piotr Jaskólski, Radny Dawid Budzeń, nauczy- 
ciel  z Szkoły Podstawowej w Wicku Waldemar Juszczak oraz dziewczyny z UKS „Ekoludek”. 

30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców  
z polskich regionów, miast, miasteczek i wsi. Gmina Wicko przystąpiła do chalen-
gu, a do realizacji tego projektu nominowała naszych partnerów Gminę Lądek – Zdrój 
oraz Gminę Nawojową. Inicjatorem tej akcji jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  
w Gdańsku.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Czyste Powietrze 

Chcesz wymienić niesprawny piec  
na nowoczesne źródło spalania? 

Nasi urzędnicy pomogą Ci wypełnić wniosek i zdobyć dotację.

Adresatem dofinansowania jest właściciel  
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dofinansowanie obejmuje montaż: węzła cieplnego,  
pompy ciepła, kotła gazowego, olejowego lub na paliwa  

stałe oraz ogrzewanie elektryczne.

Możesz otrzymać również częściowy zwrot kosztów  
poniesionych na termomodernizację.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest  
od Twojego dochodu. 

Więcej informacji uzyskasz  
pod nr tel. 59 861 11 82 wew. 136

Azbest

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby za-
wierające azbest, mieli możliwość złożenia wniosku o dofinan-
sowanie na unieszkodliwienie płyt azbestowych. Gminie Wicko 
udało się pozyskać na ten cel 4 341 zł. Kwota zostanie rozdzielo-
na na podstawie ilości unieszkodliwionego azbestu.

odPAdy

Zgodnie z art. 6r ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Gmina Wicko musi gromadzić 
środki z opłat ponoszonych przez mieszkańców na wyodrębnio- 
nym rachunku bankowym i może je przeznaczać wyłącznie na 
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – odbiór, tran- 
sport i zagospodarowanie odpadów. Niestety zeszłoroczna pod-
wyżka stawki za odpady komunalne okazała się niewystarcza-
jąca, aby pokryć wszystkie koszty jakie ponosi gmina na rzecz 
usługodawców. Wobec powyższego Gmina Wicko stoi przed 
koniecznością podwyższenia stawki opłat za odpady komunalne. 
W przypadku nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2021 r. 
będzie to kwota 20,50 zł od osoby. Właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkiem jednorodzinnym kompostujący bio-
odpady w kompostownikach, będą w części zwolnieni z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1zł). Natomiast 
właściciele nieruchomości letniskowych od przyszłego roku 
poniosą opłatę ryczałtową w wysokości 169 zł od posiadanej 
nieruchomości. Stawki opłat dla nieruchomości niezamiesz-
kałych pozostają niezmienione, gdyż są to stawki maksymalne 
jakie można nałożyć na właścicieli tych nieruchomości (art. 6k 
u.c.p.g)

rolniCtwo

W 2020 r. Gmina Wicko pozyskała dotację z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  
16 250 zł, która to zostanie przeznaczona na odbiór i utylizację 
folii rolniczej.

30 km dla 30 lat samorządności
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Przed rondem przy drodze wojewódzkiej 214 w Wicku powstało 
nowe miejsce do rekreacji dla naszych mieszkańców i turystów. 
Zamontowana została samoobsługowa stacja naprawy rowe- 
rów oraz postawiono elementy małej architektury. Zachęcamy 
do korzystania oraz do aktywności fizycznej na świeżym powie- 
trzu. 

30 września, przy obelisku w Gęsi odbyły się 
uroczystości patriotyczno-religijne ku czci pomordo- 
wanych więźniów Obozu Koncentracyjnego Stut-
thof. Coroczne uroczystości upamiętniają więźniów 
obozu, którzy zginęli podczas Marszu Śmierci  
w styczniu 1945 roku. W uroczystości wzięły udział 
delegacje ze szkół, przedstawicieli lokalnych władz 
państwowych i kościelnych, samorządowcy oraz 
mieszkańcy powiatu lęborskiego. Uczniowie z Szkoły 
Podstawowej w Wicku, przygotowani przez p. Annę 
Burak oraz p. Ewę Wrońską przypomnieli historię 
obozu ewakuacyjnego w Gęsi, odczytali fragmen-
ty pamiętników byłych więźniów, zaprezentowali 
przemówienie Mariana Turskiego, więźnia obozu 
Auschwitz.

Ksiądz Krzysztof Kozakiewicz zmówił modlitwę za 
zmarłych. Na koniec uroczystości przybyłe delegacje 
złożyły kwiaty przy obelisku.

4 lutego - w święto zakochanych gościliśmy 11 par z terenu Gminy Wicko, które ślubowały sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską 50 lat temu. 

Uroczystego aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonał Wójt Gminy Wicko - Pan Dariusz Waleśkiewicz.

Jubilatom wręczono również pamiątkowe upominki i kwiaty. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia wszyscy obecni na sali goście zostali 
zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek.

Złote Gody zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku

Złote Gody

Złożenie wieńców pod pomnikiem ofiar Marszu Śmierci w Gęsi

Pamiętamy

Nowe miejsce  
do rekreacji
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Podpisane umowy o dofinansowanie  
działań inwestycyjnych

• W trakcie realizacji jest inwestycja pn.:  „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury”  
w ramach Osi 8 Konwersja,  Działania 8.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego złożony  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, - zlecona 
zostanie dokumentacja na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji 
– planowy termin zakończenia zadania 06.2021

•  LOWE - w ramach Projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1001/19 – podpisano 
umowę grantową na 175 tys zł. – kolejny etap to we wrześniu szkolenie kadry, stworzenie diagnozy, zakup 
zaplanowanych materiałów a od roku 2021 realizacja szkoleń. 

• Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wicko - planowany zakres to budowa sieci kanalizacji sani- 
tarnej w m. Charbrowo oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Charbrowo. 
Planowany koszt inwestycji ok. 4 mln. a dofinansowanie możliwe max. 2 mln. zł.

• „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R 9 – Partnerstwo 
Gminy Ustka”, który został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

Poza Gminą Ustka – która sprawuje funkcję Lidera, w ramach projektu uczestniczą Gmina Wicko, Gmina Główczyce, 
Gmina Miejska Łeba, Gmina Smołdzino, Gmina Słupsk, Nadleśnictwo Lębork, Nadleśnictwo Dymnica i Powiat Słupski. 

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej trasy R 10, która na terenie Gminy Wicko przechodzi 
przez miejscowości Żarnowska, Nowęcin, Sarbsk i Ulinia kierując się do granicy Gminy. 

W ramach zadania Gmina Wicko poniesie wydatki w wysokości 2 125 763,17 zł., a dofinansowanie, które otrzyma 
wyniesie 981 849,46 zł. co stanowić będzie 46,19 % kosztów kwalifikowanych. Realizację założeń projektowych 
zaplanowano do końca czerwca 2023 r.

W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Wicku do pro-
jektu pt.: „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług 
publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”,  
w dniu 24 listopada br. Wójt Gminy Wicko Dariusz 
Waleśkiewicz Zarzadzeniem nr 19/2020 wprowadził usługę 
„Mobilnego Urzędnika” określając jednocześnie regulamin 
realizacji ww usługi umożliwiającej załatwienie spraw w mie-
jscu zamieszkania.

W ramach realizacji projektu podpisano porozumienie  
o współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej w Pozna-
niu, dzięki któremu, pracownik Urzędu Gminy – P. Magdalena 
Stępień została przeszkolona w zakresie procedur i narzędzi 
realizacji usługi „Mobilny Urzędnik”, standardu obsługi 
klientów o specjalnych potrzebach czy treningu interperso-
nalnego. 

Uprawnionymi do korzystania z usługi Mobilny Urzędnik są 
mieszkańcy Gminy Wicko, którzy z powodu niepełnospra- 
wności ruchowej lub z racji starszego wieku mają proble-
my z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im sa-
modzielną wizytę w siedzibie UG. 

Mobilny Urzędnik 
 w Urzędzie Gminy w Wicku

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia można dokonać:

a) telefonicznie - w Sekretariacie Urzędu  
pod numerem telefonu 59 8611 182

w poniedziałki w godzinach  
od 7.30 do 16.30, 

od wtorku do czwartku w godzinach 
 od 7.30-15.30, 

w piątki w godzinach  
od 7.30-14.30.

lub

b) wysyłając e-maila ze zgłoszeniem sprawy  
na adres e-mail: ug@wicko.pl

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa,  
a także podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu  

do kontaktu;

c) za pośrednictwem osoby trzeciej
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Nowe linie komunikacyjne  
na terenie Gminy Wicko

W Gminie Wicko od 1 września zostały uruchomione nowe linie komunikacyjne na trasie: Wrześcienko – Poraj – Skarszewo – Wicko, 
na trasie Krakulice – Charbrowo – Gęś – Wicko, na trasie Żarnowska – Steknica –Szczenurze, na trasie Ulinia – Szczenurze oraz na 
trasie Strzeszewo – Bargędzino – Kopaniewo – Komaszewo – Maszewko – Wicko. Dzięki temu wsparciu, do tej pory wykluczone 
komunikacyjnie miejscowości będą miały nowe połączenia. Rozkłady jazdy wraz z godzinami odjazdu są dostępne na przystankach. 

Pierwszym wydarzeniem kulturalnym w roku 2020 był 
28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas 
którego wolontariusze po raz kolejny zbierali środki dla 
dziecięcej medycyny zabiegowej. Na świeżym powietr-
zu pokaz kąpieli dały Łebskie Morsy. Na scenie GOKiS-u 
natomiast zaprezentowały się przedszkolaki z Wicka, 
Charbrowa, prywatnego przedszkola „Ewa”, uczniowie/
pracownicy szkół podstawowych z Wicka, Szczenurzy 
i Maszewka, Dziecięcy Chór Biedronki, Paweł Krzyżano- 
wski, zespół taneczny Bravo. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Maxel.

Równocześnie z występami scenicznymi w budynku GOK-
iS-u funkcjonowały kawiarenki i  punkt z animacjami. 
Ostatecznie udało się uzbierać ponad 30 000 zł. Bardzo 
dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
osiągnięcia tak wspaniałej kwoty.28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wicku

Koncert zespołu „Algorhythm”
8 lutego 2020r. gościliśmy na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Wicku zespół „Algorhythm”, który powstał w 2013 roku, a w swojej twórczo- 
ści łączy różne idee, osobowości i nurty muzyczne. Zespół wykonał utwory 
ze swojej najnowszej płyty pt. „Termomix”, które charakteryzują się połącze-
niem kilku stylów m.in.: jazzu, elektroniki, muzyki improwizowanej, post-rocka.  
Zmienność brzmienia połączona z różnymi technikami produkcji, szerokim in-
strumentarium i odejściem od solowego charakteru instrumentów pozwoliła 
uzyskać oryginalne, ewoluujące dźwięki. Członkami zespołu są: Szymon 
Burnos, Piotr Chęcki, Sławek Koryzno i Emil Miszk - który jest jednocześnie 
mieszkańcem gminy Wicko i laureatem Fryderyka 2019 w kategorii Debiut 
Roku – Jazz.

Przystań  
kreatywności

Na przełomie roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu rozpoczął 
się cykl warsztatów w „Przystani 
Kreatywności”, skierowanych do 
osób z niepełnosprawnościami. Już 
teraz nie możemy się doczekać, aż 
znów zorganizujemy dla Was zajęcia! 
Mamy nadzieję, że szybko spotkamy 
się ponownie!

Zespół „Algorhythm”Emil Miszk laureat 
Fryderyka 2019  

w kategorii Debiut 
Roku - Jazz

Razem dla dziecięcej medycyny zabiegowej
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W związku z nadchodzącym okresem zimowym, 
zawracamy się do mieszkańców gminy o kie-
rowanie szczególnej uwagi na sytuację osób 
samotnych, starszych, z niepełnosprawnością 
- wymagających pomocy i wsparcia, oraz osób 
które przebywają w miejscach niemieszkalnych 
na terenie gminy. W okresie jesienno – zimowym, 
staramy się przychodzić z adekwatną pomocą szc-
zególnie osobom bezdomnym, samotnym, chor-
ym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, 
rodzinom o najniższych dochodach czy osobom 
niezaradnym życiowo.

Ośrodek udziela pomocy:

1) finansowej: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, 
zasiłki stałe,

2) niefinansowej: pomoc w uzyskaniu schronienia, 
praca socjalna, poradnictwo, pomoc w uzyskaniu 
odzieży, pomoc w formie usług opiekuńczych, po-
moc w formie dostarczenia żywności.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
socjalni.

Gmina Wicko poprzez działania prowadzone przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, wspiera seniorów 
w trudnym czasie pandemii. Przystąpiliśmy do 
ogólnopolskiego programu „Wspieraj Seniora”, 
z którego mogą skorzystać osoby w wieku 70+  
(najbardziej narażone na negatywne skutki 
zakażenia koronawirusem SARS–CoV-2) oraz 
młodsze, które są w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz- 
nej w Wicku pomogą potrzebującym w realizacji 
podstawowych potrzeb, takich jak, np.:
• zrobienie i dostarczenie zakupów artykułów 

spożywczych, środków higieny osobistej, 
leków;

• zrobienie opłat;
• wyprowadzenie psa.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić: 
• 22 505 11 11 – to ogólnopolska infolinia 

programu Wspieraj Seniora dla osób 70+ 
oraz młodszych, w trudnej sytuacji życiowej

• 59 861 11 19 – to numer Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wicku

Drodzy Seniorzy, bądźcie uważni i rozważni. 
Ograniczcie konieczność wychodzenia z domu 
i przebywania w skupiskach ludzkich. Z troską  
o Wasze zdrowie, w reżimie sanitarnym po-
możemy w realizacji Waszych potrzeb. Usługa 
wsparcia jest nieodpłatna, ale koszt zakupów 
pokrywa senior.

Harmonogram wypłat  
świadczeń Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Wicku  
na rok 2021

MIESIĄC DODATKI  
MIESZKANIOWE

500+
POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE

Styczeń 8 26 27
Luty 10 23 24

Marzec 10 25 26
Kwiecień 9 27 28

Maj 10 25 26
Czerwiec 10 24 25

Lipiec 9 27 28
Sierpień 10 25 26

Wrzesień 10 27 28
Październik 8 26 27

Listopad 10 25 26
Grudzień 10 20 21

Uprzejmie informujemy, że prawo do świadczenia 500+ zostało przyznane 
na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. 

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy tj. 2021/2022 będzie można 
składać w przypadku wniosków:

• - elektronicznych od 1 lutego 2021 r.

• - papierowych od 1 kwietnia 2021 r.

Od 2021 roku funkcjonować będzie docelowy - roczny okres świadczeniowy, 
który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.

500+ w 2021 roku
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Biblioteka Publiczna  
Gminy Wicko

Rok 2020 okazał się bardzo trudny rokiem i wielu z nas musiało zmienić swoje 
plany  i tak też stało się w Bibliotece Publicznej Gminy Wicko. Niestety do wy-
buchu pandemii udało nam się zorganizować ferie dla najmłodszych Czytel-
ników, zajęcia w „Przystani kreatywności” dla osób niepełnosprawnych oraz 
„Warsztaty piękna” dla Pań Seniorek z naszej gminy. Natomiast już w czasie 
pandemii udało nam się zrealizować projekt „Mała Książka Wielki Człowiek”. 
Kampania społeczna „Mała Książka Wielki Człowiek” to projekt mający na celu 
promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Skierowana jest do dzieci uro-
dzonych w latach 2014 -2017 i ich rodziców. Każde dziecko w wieku przedsz-
kolnym, które przyszło  do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową 
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Książeczki ciągle jeszcze na 
dzieci czekają, więc zapraszam do ich odbioru. Niestety od marca działalność 
biblioteki przeniosła się na facebooka biblioteki, gdzie była prowadzona dzia- 
łalność informacyjna, edukacyjna i kulturalna. Staraliśmy się utrzymywać 
stały kontakt z naszymi Czytelnikami, proponując im różne formy aktywno- 
ści w postaci gier, zabaw czy konkursów on-line. Informowaliśmy o ciekawych 
i wartościowych wydarzeniach realizowanych on-line. Aktywnie włączyliśmy 
się  w akcję #NieZostawiamCzytelnika, a przede wychodząc na przeciw ocze-
kiwaniom naszych Czytelników prowadziliśmy akcję „KSIĄŻKA DLA SENIORA  
Z DOSTAWĄ DO DOMU”. Oczywiście staraliśmy się w miarę naszych możli-
wości  zadbać o potrzeby wszystkich czytelników – tych starszych i tych 
młodszych, gdyż dla nas wszystkich był to bardzo trudny czas i dla wielu czy-
tanie książek jest odskocznią, zapomnieniem od tego co wokół się dzieje. Dziś 
gdy Biblioteka jest otwarta, cieszę się, że są w niej znowu Czytelnicy i mam 
nadzieję, że wkrótce uda nam się zorganizować normalne spotkanie, konkurs, 
warsztaty, zajęcia w bibliotece, nie tylko on-line.

Tego właśnie Drodzy Czytelnicy Wam życzę po prostu powrotu do normalności 
i dużo, dużo zdrówka!!!! Autor tekstu: Iwona Szymichowska

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
dla Naszych uczniów

Zajęcia korekcyjne w SP Maszewko Zajęcia korekcyjne w SP Wicko

Zajęcia korekcyjne w SP Szczenurze

We wszystkich Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Wicko w miesiącach wrze- 
sień-listopad były prowadzone zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej w ramach projektu pn. „Aktywność sportowa fajna sprawa 
ale ważna jest prosta postawa”. Zajęcia te zachęciły uczniów do regularnej akty-
wności fizycznej, jak również kształtowały podstawowe nawyki ruchowe związane 
z prawidłową postawą ciała. W projekcie uczestniczyło 70 uczniów, który został 
współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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Zawody jeździeckie
W zorganizowanych 20 września przez Łebski Klub Jeździecki 
wewnątrzklubowych zawodach wzięło udział ponad 20 zawod-
niczek. 

Konkurs zaczął się od przejazdów w klasie LL- mini. Chodziło 
o zabawę i pierwsze sportowe doświadczenia. Jednak dla części 
młodych, początkujących zawodniczek pokonanie 12 przeszkód 
było wyzwaniem, które dostarczyło im sporo emocji. W klasie LL 
przeszkody “urosły” do 70 centymetrów. Startowało 10 zawod-
niczek z nieco większym jeździeckim stażem. Triumfowała naj- 
bardziej doświadczona, mająca sportową licencję, Kamila Szataj na 
Bazylei. W ostatnim konkursie wzięły udział te same amazonki, ale 
drągi na przeszkodach zawisły już na wysokości 90 cm. Po zawo-
dach, przy ognisku był czas na dzielenie się przeżyciami, omawianie 
popełnionych błędów, radość z osiągniętych rezultatów.

Gratulacje dla zawodników i organizatorów!

„Łyżwy i Ja.  
   Nauka i zabawa”
Z początkiem roku 2020 zrealizowaliśmy cykl zajęć 
z nauki jazdy na łyżwach dla 55 dzieci ze Szkół Pod-
stawowych z terenu Gminy Wicko. Zadanie w 50% 
dofinansowane zostało ze środków pochodzących  
z Ministerstwa Sportu.

Zajęcia prowadzone były w 4 grupa o różnej liczebnoś-
ci jednak nie większej niż 15 os. na grupę. Założono 
ich realizację w 12 godzin co niestety w jednej z grup 
się nie udało ze względu na wcześniejsze zamknięcie 
placówek i decyzję o zaprzestaniu kontynuacji wy-
jazdów dla bezpieczeństwa dzieci. Niektóre z zajęć 
przeprowadzono w sali jako gry zespołowe z uwagi na 
podjęcie decyzji o dalszym nie wyjeżdżaniu na lodo- 
wisko dla bezpieczeństwa dzieci i opiekunów.

Zajęcia były prowadzone metodą kompleksową. Naj- 
pierw pokaz i objaśnienie, a następnie po próbach 
całościowego wykonania ćwiczenia, uczy się poszcze-
gólnych elementów, stopniowo łącząc je dochodzi do 
danej umiejętności jazdy na łyżwach.

Głównym celem projektu oprócz nabycia przez 
uczniów umiejętności jazdy na łyżwach którą uczest-
nicy nabyli - choć w różnym stopniu, była chęć atrak-
cyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych dziecka, tak 
by aktywność fizyczna podejmowana była przez nie 
świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem. Tak też było 
i w tym przypadku - dzieci/młodzież z radością uczest-
niczyły w zajęciach, czekając z niecierpliwością na ich 
kolejny wyjazd. Prócz nauki samej jazdy miały okazję 
do zawiązywania więzi wspólnych i przede wszystkim 
swój wolny czas spędzały nie przy telefonie czy table-
cie a aktywnie i z wielką radością.
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Po raz II zostaliśmy laureatami prestiżowej nagrody „Orły edukacji 2020”, którą mogą się poszczycić jedynie 
najlepsze placówki oświatowe. Werdykt jest najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu i wysokiej jakości 
kształcenia w przedszkolu.

Miniony rok obfitował wieloma różnymi sytuacjami i zdarzeniami na które 
nie zawsze mieliśmy wpływ. Pandemia pokrzyżowała zaplanowane działania 
edukacyjno-wychowawcze. Jednak jako przedszkole doskonale poradziliśmy 
sobie ze wszystkimi trudnościami.
Wrzesień przywitaliśmy z uśmiechami na twarzy. Przyjęliśmy do przedszkola 
na nowy rok szkolny 2020/2021,  65 dzieci . 
Dnia 15 października 2020 r.  w naszym przedszkolu odbyła się pierwsza naj- 
ważniejsza uroczystość dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola „Pasowanie 
na Przedszkolaka”.
W poczet nowych wychowanków przyjęliśmy 20 dzieci.

Pod koniec października w naszym przedszkolu odbył się konkurs 
„Pokaz mody ekologicznej –Coś fajnego ze śmiecia mego”. Dzie-
ci prezentowały stroje wykonane przy pomocy rodziców z róż-
norodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu np. kar-
tony, worki, gazety, butelki plastikowe, folia spożywcza itp. Małe 
modelki i modele prezentowały na przedszkolnym wybiegu swoje 
„ekokreacje”.

Na pokazie można było zobaczyć strój ekologiczny sportowy, 
wieczorowo-wizytowy, codzienny, strój kosmonauty, robota itp. 
Ciekawym dodatkiem było nakrycie głowy, biżuteria i buty z surow- 
ców wtórnych. Za występ w pokazie mody ekologicznej i zapre- 
zentowanie swojego stroju dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

Jak nam minął bieżący rok 2020?

Pokaz mody ekologicznej w Przedszkolu w Charbrowie

W ramach rozwijania kompetencji kluczowych w naszym 
przedszkolu realizujemy zajęcia dodatkowe wprowadzające dzie- 
ci w świat kodowania i programowania, rozwijamy logiczne 
myślenie podczas nauki gry w szach. Dzieci z dużym zaintereso-
waniem podeszły do nauki gry w szachy. Ponadto kształtowały 
u siebie umiejętność logicznego myślenia i koncentracji. Warto 
zaznaczyć, że szachy mobilizują dzieci do działania i ponosze-
nia odpowiedzialności za podjęte decyzje, ale co najważniejsze 
lekcje z szachistą sprawiły naszym wychowankom dużo frajdy.

Ponadto, braliśmy  udział w  Europejskim Tygodniu Kodowa-
nia, a dokładniej w projekcie Ministerstwa Cyfryzacji pt. „Code 
Week Polska” . Zajęcia z programowania odbywały się przy 
użyciu nowoczesnych tablic interaktywnych, tabletów z wyko-
rzystaniem programów przeznaczonych do nauki kodowania dla 
najmłodszych. Zaowocował otrzymaniem europejskiego certy-
fikatu dla naszej placówki! Cieszymy się, że ten certyfikat jest 
wyrazem naszego zaangażowania w rozwijanie u przedszko-
laków nowoczesnych umiejętności programowania.

07.12.2020 jak co roku odwie- 
dził nasze przedszkole Mikołaj. 
Odwiedził dzieci we wszystkich 
grupach, dziękował za laurki, za-
prezentowane piosenki i wier- 
sze. Jak przystało na prawdzi-
wego Mikołaja obdarował 
przedszkolaków prezentami.

Mikołajki w Przedszkolu w Charbrowie Mikołajki w Przedszkolu w Charbrowie

Przedszkole Gminne w Charbrowie 

Pasowanie na Przedszkolaka
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GMINA WICKO BOGATSZA  
O NOWY OBIEKT DLA DZIECI !
Gmina Wicko wzbogaciła się o nowy obiekt - Gminny Żłobek  
w Charbrowie, który uruchomiony został w miesiącu październi-
ku tego roku. Uczęszcza do niego jedenaścioro dzieci w wieku od 
roku i trzech miesięcy do przeszło dwóch lat. Maluszkami opieku-
je się wyspecjalizowana kadra, którą charakteryzuje profesjo- 
nalizm, kreatywność oraz dobre serce. Godziny funkcjonowania 
obiektu to 6.30-16.30 od poniedziałku do piątku.

Gminny Żłobek w Charbrowie to placówka, w której zależy nam, 
aby Dzieci czuły się wyjątkowo, tak jak we własnych domach. 
Miła rodzinna atmosfera, zabezpieczenie dzieciom wszystkich 
niezbędnych potrzeb. 

Z dbałością o najmniejsze detale na potrzeby żłobka lokal zos-
tał zaprojektowany tak, by służył Maluchom w swobodnym 
rozwoju i poruszaniu się. Wszystko po to, aby na co dzień nic 
nie ograniczało rozwoju dzieci, by z uśmiechem na twarzy wra-
cały do nas każdego dnia. 

Nasze atuty:

• ZDROWA KUCHNIA ze smaczną i zbilansowaną dietą  
(4 pełnowartościowe posiłki)

• PROFESJONALNA opieka pod okiem doświadczonej kadry 
• Praca w MAŁYCH GRUPACH 
• ZAJĘCIA DODATKOWE (taneczne, sensoplastyka, umuzy- 

kalniające z elementami rytmiki) w cenie opłaty stałej
• Duże, nowoczesne i dobrze wyposażone sale 
• Jesteśmy JEDYNYM ŻŁOBKIEM w Gminie Wicko 

 

   
Serdecznie zapraszamy do zapisów w GMINNYM  

ŻŁOBKU W CHARBROWIE, posiadamy jeszcze kilka 
wolnych miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku od  

20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. Czekamy  
szczególnie na dzieci z Gminy Wicko.

Wszystkich niezbędnych informacji udziela  
telefonicznie  Dyrektor Anna Iwicka  

pod numerem telefonu 72 6-032-095

Kolejnym ciekawym wydarzeniem zorganizowanym w Przedszkolu w Wicku 
były Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki. Przedszkolaki otrzymały pyszne, 
słodkie lizaki, szukały drugiej połówki serca i układały sercowe puzzle. 

Niebawem wybraliśmy się do teatru Lalek „Tęcza” w Słupsku na spektakl pt. 
„Wakacje smoka Bonawentury”, który pomógł dzieciom odróżnić dobro od zła. 
Niezmiernie ciekawe okazały się warsztaty pszczelarskie dla wszystkich grup 
wiekowych. Przedstawiciel Fundacji Happy Kids przybliżył dzieciom informacje 
o pracowitym i pożytecznym życiu pszczół oraz pracy pszczelarza. Cykliczne 
spotkania z panią K.Sitkowską, pracownikiem Słowińskiego Parku Narodowe-
go poszerzyły naszą wiedzę o życiu i zwyczajach ptaków zimujących i przylatu-
jących do nas na wiosnę.

Przedszkolaki uczestniczyły w konkursach: 

-„Zwierzęta duże i małe” zorganizowany przez Koło Łowieckie nr4 z Wejhe-
rowa, w którym I miejsce zajęła Zuzanna Soldatk, II Oliwia Dampc, III Fabian 
Kubiena; 

-„Przyroda zimą” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Maszewku,  
w którym wyróżnienie zdobyła Vanessa Hertha. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 
w dwóch grupach: Motylki i Rybki. W październiku dzieci przygotowały krótką 
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składając życzenia wszystkim 
pracownikom przedszkola. Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka  została 
przeprowadzona w grupie Motylków, którzy pięknie zaprezentowali się w tań-
cach i zabawach ze śpiewem. Dzień Edukacji Narodowej  

w Przedszkolu w Wicku

Przedszkole w Wicku

Pasowanie na przedszkolaka  
w Przedszkolu w Wicku
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W tym roku nasza społeczność bardzo angażowała się w ak-
cje charytatywne na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni 
Laury Paczuła. Nasze dzieci wraz z rodzicami oraz pracownicy 
szkoły czytali wiersze w akcji „Wiersze dla Laury” oraz upie- 
kli charytatywnie setki pierników na sprzedaż. Wszystkim 
zaangażowanym serdecznie dziękujemy i jesteśmy dumni  
z wielu dobrych serc w naszej szkolnej społeczności. 

Szkoła Podstawowa w Maszewku

Ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19, dzia- 
łania wszystkich szkół w Polsce zostały ograniczone pod 
względem działalności dodatkowej, głównie społecznej i kul-
turalnej. Mimo utrudnień, w roku 2020 udało się zrealizować 
kilka projektów mających duże znaczenie dla rozwoju naszych 
podopiecznych oraz aktywizacji społeczności szkolnej i jej naj- 
bliższego otoczenia.

W tym roku odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami 
policji, dotyczących bezpieczeństwa dzieci w różnych sy-
tuacjach. Klasa I wzięła również czynny udział w XI edycji 
ogólnopolskiej akcji „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. 
Pierwszoklasiści przez kilka tygodni uczyli się zasad bezpiec-
zeństwa w formie ciekawych zabaw i wyzwań, a na koniec 
projektu przeszli pomyślnie test sprawdzający ich wiedzę. 

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie, a w szczególności 
zdalne nauczanie, wręcz wymusza zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawidłowy rozwój fizyczny naszych uczniów. Zacho- 
wanie aktywności fizycznej w czasach izolacji społecznej, gdy 
wiele godzin nasze dzieci spędzają przed komputerami jest 
dla nas jednym z priorytetów. W tym roku nasza szkoła wzię- 
ła udział w projektach dotyczących zdrowego trybu życia, 
tj. projekt dla klas starszych „Trzymaj formę!”  oraz projekt 
z gimnastyki korekcyjnej  „Aktywność sportowa fajna spra-
wa, ale ważna jest prosta postawa!”. 

Ograniczenie działalności szkoły, nie spowolniło klas 
młodszych w dodatkowej działalności konkursowej. Odbyły 
się liczne konkursy dla dzieci, które ujawniły wiele nowych 
talentów plastycznych, czy recytatorskich. Największym 
echem odbiły się: konkurs recytatorski dla klas 0-3 - „Nasza 
Ziemia Zielona” , gminny konkurs plastyczny dla oddziałów 
przedszkolnych „Przyroda zimą” oraz konkurs czytania ze 
zrozumieniem „Główka pracuje!” dla klasy 2.

Autor tekstu: Elżbieta Kulczycka
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Niestety pandemia Covid-19 na początku roku rozszerzyła swoje horyzonty również w naszym kraju. Sytuacja zmusiła wszystkie 
placówki oświatowe do przejścia w tryb nauki zdalnej od dnia 11 marca. Pierwsze miesiące minęły niezwykle pracowicie. Uczniowie 
z naszej szkoły wsparli 28 finał WOŚP-u. Odwiedzili w styczniu pensjonariuszy DPS w Lęborku celem wspólnego kolędowania. Dzieci 
śpiewały pastorałki w języku polskim i kaszubskim. Włączyły się do akcji „Puszka dla głodnego brzuszka”, wspierając bezdomne 
zwierzęta. Uczennice z naszej szkoły wystąpiły na Festiwalu Piosenki Zimowej. W ramach współpracy ze Słowińskim Parkiem Naro-
dowym dla wszystkich dzieci zorganizowano cykl spotkań „Moje przygody z SPN”. Uczestniczyliśmy w niezwykłym nocnym rajdzie 
w Słupsku „Krok po kroku bezpiecznie o zmroku”. Z kolei dla dzieci uczących się języka kaszubskiego, w nagrodę za udział w V edycji 
wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Aktywne Kaszuby” był wyjazd na mecz siatkarzy w Ergo Arenie w Gdańsku.

Uczniowie z klas I-III w marcu doskonalili swoje umiejętności jazdy na łyżwach w ramach projektu. Dodatkowo klasa III realizowała 
projekt edukacyjny pt. Przedsiębiorczość. Miesiąc luty zamknęliśmy sukcesem (I i III m-ce) w konkursie przyrodniczym „Ochrona 
przyrody w SPN i Nadleśnictwie Lębork”. Od września wkroczyliśmy w nowy wir zajęć. Za nami akcja sprzątania świata. Ponadto 
uczestniczyliśmy z zajęciach ze SPN pt. „Nawigacja w przyszłość, czyli lekcje z klimatem   w SPN”. 

Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ptaków. Z tej oka-
zji 22 października dokonano otwarcia „Ptasiego miasteczka” przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. 

Uczniowie będą mogli przez cały okres jesienno-zimowy przynosić ziarna 
słonecznika, słoninę oraz inne jedzenie dla ptaków i umieszczać w karm-
nikach. Karmniki zostały ufundowane przez OTOP - Ogólnopolskie To-
warzystwo Ochrony Ptaków oraz przez uczniów szkoły. 

- W dalszym ciągu jeśli ktoś chciałby ufundować karmnik będziemy bardzo 
wdzięczni. Na pewno znajdzie też swoje miejsce w naszym miasteczku. - mówi 
Michał Sałata, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ufundowało także książeczki edukacyjne „Ptasie zabawy” oraz koszulki wolon-
tariackie „Gdziekolwiek lecisz - Mierz wysoko!”. 

Miasteczko powstało z myślą o gatunkach ptaków, które nie odlatują na zimę a potrzebują naszego wsparcia aby przetrwać do wiosny. 

Lekcje z klimatem…
W piątek, 9.10.2020, uczniowie klas trzecich SP Wicko uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, przeprowadzonych przez 
naszego gościa ze Słowińskiego Parku Narodowego, panią Katarzynę Sitkowską. Zajęcia odbyły się  w ramach projektu 
„Nawigacja w przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN dla klas I-III Szkoły Podstawowej”.

Dzieci miały okazję porozmawiać na temat otaczających nas dźwięków, odgłosów przyrody, echolokacji oraz o znaczeniu 
hałasu na nasze zdrowie. Uczniowie otrzymali również w prezencie pakiety edukacyjne, dzięki którym w sposób łatwy 
i przyjemny będą mogły zgłębiać tajniki świata przyrody. Bardzo dziękujemy pani Kasi za przyjęcie naszego zaproszenia 
i z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.

oprac. Halina Badzioch

Ptasie miasteczko już otwarte  przed szkołą w Wicku

Święto odzyskania Niepodległości w SP Szczenurze Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I w SP Szczenurze



Uczniowie dokonali  
nasadzeń z okazji  

Dnia Drzewa

9 października z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa, które 
przypada na 10 października uczniowie naszej szkoły dokonali 
nasadzeń 20 sadzonek drzew iglastych i liściastych wzdłuż bois-
ka sportowego ORLIK w Wicku.

Głównie były to gatunki lipy, modrzewia i daglezji. Pan Michał 
Sałata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicku wyjaśnił sposób 
prawidłowego nasadzenia drzewek. Sadzonki otrzymaliśmy  
w prezencie od szkółki leśnej Okalica (Nadleśnictwo Cewice).

Teren wcześniej został przygotowany przez pracowników GUK 
Wicko. Serdecznie wszystkim dziękujemy!

W tym roku odbyła się 9. edycja Narodowego Czytania – także 
Szkoła Podstawowa w Wicku miała w tym wydarzeniu swój 
udział. W piątek, 4 września 2020, klasy 8a, 8b oraz 7c spotkały 
się, by śledzić losy Balladyny, bohaterki dramatu Juliusza 
Słowackiego.

Do wspólnego czytania włączyli się także Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Wicku, p. Michał Sałata oraz wicedyrektor, 
p. Magdalena Bartelik.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca 
znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty 
dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego 
przekazu. Zapoczątkował ją w 2012 roku prezydent Polski, 
Bronisław Komorowski. Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia 

pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem 
nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym 
życiu społecznym.

Czytanie lektur nie musi być wyłącznie przykrym obowiązkiem, 
może też być przyjemnością – to właśnie udowadniają takie akcje, 
jak Narodowe Czytanie i młodzież, która w te przedsięwzięcia się 
włącza. Cieszymy się, że możemy na Was liczyć.

W przyszłym roku czytamy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej 

Tegoroczną szkolną edycję Narodowego Czytania zorganizowały: 
Dorota Halas, Anna Burak, Ewa Wrońska (we współpracy z Mag- 
daleną Kubiak oraz Joanną Jagodzińską).

Narodowe Czytanie 2020


